
Učební Łplán ßna Łúterý 20. Łříjna 

Łpro 3. ßročník 
Matematika 

Dnes začneme se slovní úlohou, která nám zbyla v učebnici na straně 17 

cvičení 5. Vypracujte ji ústně a do sešitu Š, hned pod dnešní datum napište 

jen odpovědi. Nezapomeňte napsat ßs¤tr. 17/ cv. 5, většina na to zapomíná! 

Na straně 18 na nás čeká opakování násobení a dělení 6. Napište si nadpis: 

Nás¤obilka 6 a pod nadpis nalepte poučku. 

 

Pod poučku vypracujte ze str. 18 cvičení 1 a 2. Nezapomeňte napsat, o 

jaké cvičení se jedná ßs¤tr. 18/ cv. 1 a ßs¤tr. 18/ cv. 2 

V PS na str. 8 ze cv. 1 a 2 vypracujte jen příklady s násobky čísel 5 a 6. 

Dobrovolný úkol: Na webové stránky do domácích úkolů jsem vám vložila 

odkazy na interaktivku pod názvem: Pexeso násobení, Pexeso dělení a 

Poštovní schránky 

  

Český jazyk 

V učebnici dál pokračujeme v opakování nauky o slovech. Většina slov, která 

běžně používáme, jsou bez citového zabarvení, některá však mohou mít 

citové zabarvení. Do sešitu Š si napiš datum a vytvoř nadpis: S×lova 



citově ßzabarvená a pod nadpis nalepte, nebo přepište a hlavně pozorně 

přečtěte poučku.  

 

Nezapomeňte, že máme dvě hlavní skupiny a to slova lichotivá a slova hanlivá. 

Do slov lichotivých můžeme zařadit i zdrobněliny a do slov hanlivých patří i 

slova vulgární, ty ale nikdy nepoužíváme! 

 

Do sešitu Š připravte tři sloupce a do nich správně nalepte nebo přepište 

slova níže. 

Př.: 

Łbez citového 
ßzabarvení 

Łlichotivá Łhanlivá 

Łpes Łpejs¤ek Łps¤isŁko 
 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



 

V učebnici na straně 24 ze cvičení 2 vypište do sešitu Š slova citově 

zabarvená. Nezapomeňte napsat, o jaké cvičení se jedná ßs¤tr. 24/ cv. 2 

V PS na straně 17 vypracuj cvičení 1 a 2 dole. 

 

Anglický jazyk  

Dnes si zopakujeme slovíčka. Do domácích úkolů na webových stránkách 

školy jsem vám vložila PL In the Classroom a křížovku Classroom Bugs. 

Doplňte a nalepte je do sešitu, nezapomeňte na datum 20th October.  

Na zítřek, kdy nás čeká komiks, si do slovníčku nalepte nová slovíčka. 

 

V PS doplňte na straně 13 cv. 7. 

Prvouka 

Dnes si pozorně přečti nový pracovní list: Čechy, Morava a Slezsko, který 

je přiložen v domácích úkolech. PL opište, obrázky vystříhejte, nalepte a 

doplňte pod znaky správné historické země. Náš velký státní znak, jeden ze 

symbolů České republiky, o kterých si budeme povídat zítra, je ze znaků 

historických zemí složen. 

Do domácí úkolů jsem vložila odkaz ve kterém si můžete velký státní znak 

složit, pod názvem: Velký státní znak 


